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Święto plonów w Rojewie

Informacja z VIII Sesji Rady Gminy Rojewo
Na wspomnianej sesji Rada Gminy Rojewo podjęła
następujące uchwały:
- w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy
Rojewo
Rada Gminy Rojewo odwołała Przewodniczącego
Dariusza Witkowskiego w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów.
- w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z
funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła
uchwałę o przyjęciu rezygnacji radnej Joanny
Mąka.
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Rojewo
Rada Gminy Rojewo w głosowaniu tajnym wybrała
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
Przewodniczącą Rady Gminy Joannę Mąka.
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Rojewo
Rada Gminy Rojewo bezwzględną większością głosów
wybrała na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Adama Wesołowskiego.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady
Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 r.
Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały
spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu o
kwotę 937.921,01 zł.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy
Rojewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na
lata 2015 – 2026
Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością
uaktualnienia danych dotyczących roku 2015 i lat
następnych.		
- w
sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników
Prawo o ustroju sądów powszechnych nakłada obowiązek
dokonania wyboru ławników przez rady gmin. Procedura
wyboru ławnika obejmuje również zasięgnięcie opinii o
kandydatach na ławników.
- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny
Toruńsko – Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia
Zgodnie z przepisami prawnymi o ochronie przyrody
wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w
drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego
nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia
dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe
dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części.
Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu
następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po
zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonych w miejscowości Jarki
W związku z zainteresowaniem zakupem nieruchomości
gminnych położonych w miejscowości Jarki, Wójt Gminy
Rojewo postanowił przeznaczyć do sprzedaży
działki wymienione w w/w uchwale.
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i placówek prowadzących
inne formy wychowania przedszkolnego
działających na terenie Gminy Rojewo oraz
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania
Na terenie gminy Rojewo istnieją placówki wychowania
przedszkolnego, które są wpisane do ewidencji szkół i
placówek niepublicznych. W związku z tym zaistniała
potrzeba podjęcia ustaleń umożliwiającym przyznanie
dotacji podmiotom, tj. prowadzącym niepubliczne formy
wychowania przedszkolnego.
- w sprawie
określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego w niepublicznych
przedszkolach i niepublicznych innych formach
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru
ofert
Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku oraz
realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to musi być wykonane
przez gminę poprzez zapewnienie dziecku możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy
Pragnąc wspierać rozwój edukacyjny uczniów w różnych
dziedzinach życia, motywować ich do osiągania jak
najwyższych wyników naukowych, sportowych lub innych,
postanowiono stworzyć Gminny Program Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, których wiedza
i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół,
w których się kształcą.
- w sprawie regulaminu przyznawania stypendium
edukacyjnego, sportowego i artystycznego dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, zamieszkałych na terenie gminy
Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach
realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Rojewo
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów,
których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program
szkolny. Promowanie młodych, uzdolnionych mieszkańców
gminy służy lokalnej społeczności, ożywia pozytywną
rywalizację, sprzyja rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.
Informację sporządziła:
Magdalena Pijanowska

ŚWIĘTO PLONÓW W ROJEWIE

W dniu 23 sierpnia odbyło się gminne święto
plonów. Starostami tegorocznych dożynek byli Paweł
Kinal z Liszkowic i Katarzyna Sałaj ze Ściborza.
Zgodnie z tradycją, uroczystość rozpoczęła się mszą
dziękczynną w miejscowym kościele pw. Najświętszej
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, którą
odprawił proboszcz, ks. Edward Okoński. Po
nabożeństwie uczestnicy i organizatorzy barwnym
korowodem w asyście zespołów śpiewaczych udali
się na boisko sportowe. To właśnie tu odbyła się
dalsza część uroczystości. Podniosłą atmosferę święta
podkreśliło wspólne wykonanie pieśni dożynkowej
„Potocz się wianeczku” przez Zespół Folklorystyczny
z Osieka Wielkiego, Zespół Ale Babki oraz Zespół
Wrzos. Okazały chleb dożynkowy z tegorocznych
zbóż wręczony został przez starostów wójtowi gminy,
Rafałowi Żurowskiemu oraz przewodniczącej Rady,
Joannie Mąka. Gospodarze dożynek podzielili się
bochnem chleba z gośćmi i mieszkańcami.W kolejności
wójt, przewodnicząca oraz przybyły na uroczystość
gminną starosta powiatowy, Tadeusz Majewski złożyli
rolnikom życzenia, podkreślając trud, który włożyli
gospodarze w zbiór plonów. Były to słowa tym bardziej
zasadne, że tegoroczna susza dała się także we znaki
kujawskim rolnikom. Po części oficjalnej rozpoczęły
się występy. Po kolei powtórnie wystąpiły: Zespół
Folklorystyczny z Osieka Wielkiego, Ale Babki i
Wrzos. Od godz. 16:00 mieszkańcy i goście mieli
okazję uczestniczyć w koncercie muzyki włoskiej w
wykonaniu Andrea Lattari. Artysta czuł się również
dobrze wśród tutejszej publiczności. Skutecznie
zachęcał do wspólnego śpiewania i tańca. W przerwie
rozwiązany został konkurs na przydomowe ogródki.
Program dożynek skonstruowany był tak, by każdy
– i młodszy i starszy – mógł znaleźć propozycję dla
siebie. Młode pokolenie reprezentowała na scenie
Daria Gawęda i Martyna Tarasek. Na godzinny

występ znanego i lubianego zespołu Milano przybyło
sporo fanów spoza Gminy. Harmonogram imprezy
był bardzo napięty, ale nie zabrakło także propozycji
dla najmłodszych. Plac zabaw oferował dzieciom
kilka różnych atrakcji, m.in. dmuchaną zjeżdżalnię,
zamek i trampoliny. O ich powodzeniu świadczyła
spora grupa chętnych, ale najdłuższa kolejka ustawiła
się już od godziny 14:00 do stoiska z losami. Z kolei
smakosze waty cukrowej oblegali słodkie stoisko,
a najmłodsi uczestnicy imprezy plenerowej prosili
rodziców o zakup kolorowych balonów. Bez wątpienia
święto plonów jest świętem rodzinnym. Maluchy w
towarzystwie rodziców i dziadków chętnie spędzały
także czas przy stoliku, gdzie toczyły się zabawy
z masą ciasto – plasto i malowanie specjalnymi
farbami. Kilka innych stoisk oferowało uczestnikom
rozmaite wyroby rękodzielnicze. Konkursy rodzinne z
nagrodami odbywały się również w namiocie sołectwa
Rojewo i biblioteki. Za przysłowiową złotówkę można
było skosztować pysznych ciast, będących dziełem
pań reprezentujących koła gospodyń wiejskich.
Dla strudzonych przygotowane były ławeczki, przy
których wypoczywały w cieniu parasoli całe rodziny.
O godz. 20:00 odbyło się losowanie. Wartościowych
nagród było sporo m.in. koziołek kameruński miaturka
o sympatycznym imieniu Timek, dwa rowery, lampy
ogrodowe, okno, obrazy, stół kuchenny i krzesła, stół
piwny i łyża do TURa. Na zakończenie mieszkańcy i
goście bawili się przy
muzyce
Zespołu
Sami Swoi. Pogoda
tego dnia dopisała,
toteż zabawa trwała
do północy.
Zdjęcia na
stronie nr 2
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STOISKO SOŁECTWA ROJEWO I BIBLIOTEKI NA DOŻYNKACH

K

olejny raz biblioteka we współpracy z sołectwem
uatrakcyjniały tegoroczne dożynki. Stoisko jak
co roku promowało haft kujawski i koronkarstwo,
które nieodłącznie związane są z naszą tradycją.
Panie należące do koła działającego przy bibliotece
wystawiły swoje prace. Goście odwiedzający stoisko
mogli także zapoznać się z wystawą fotografii, które
przedstawiały działania biblioteki oraz kupić książki
w promocyjnej cenie. Dla mieszkańców i czytelników
biblioteki przygotowane były rodzinne konkursy.
Mogli w nich wziąć udział najmłodsi, rozwiązując
zagadki lub składając puzzle na podstawie ilustracji do
bajki. Starsze dzieci z kolei rozwiązywały krzyżówki
z hasłem, rebusy, wyszukiwały w opowiadaniu znane
tytuły książek dla dzieci lub uzupełniały zdania o
tytuły lektur i ich autorów. Dorośli mogli spróbować
swoich sił w trudniejszych zadaniach, a było to

dopełnianie przysłów ludowych i wyjaśnianie wyrażeń
gwary kujawskiej. Zarówno dla dzieci, jak i rodziców
czy dziadków była to doskonała i integracyjna zabawa.
Każda rodzina mogła liczyć na wylosowanie drobnej
nagrody, a wszystkie brały udział w losowaniu trzech
koszy przygotowanych przez bibliotekę oraz Sołectwo
w Rojewie. Stoisko sołecko-biblioteczne odwiedzili
stali użytkownicy biblioteki, ale pojawiły się również
nowi. Cieszy nas, że mogliśmy uatrakcyjnić to ważne
dla mieszkańców naszej Gminy święto, jak również
fakt, że poszerza się grono sympatyków książki i
biblioteki. Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy
za ufundowanie nagród, w tym trzech wartościowych
koszy państwu Marii i Leszkowi Wrona, państwu
Ringom - sklep Lewiatan, Stacji Paliw Anet KuśSzych, Mechanika pojazdowa - Jacek Łojewski.

FESTYN RODZINNY W ROJEWICACH

HAFT KUJAWSKI I
KORONKARSTWO NA
JARMARKU W GNIEWKOWIE

W sobotę 29 sierpnia w naszym sołectwie zapanowała
radosna atmosfera zabawy. Sołtys wraz z radą sołecką, panią sołtys
i radą sołecką z Liszkowic oraz ,,Stowarzyszeniem Miłośników
Kultury Kujawskiej – Sami Swoi’’ zorganizowali festyn rodzinny.
Przy sprzyjającej aurze, sobotnia impreza rozpoczęła się tuż po
godzinie 17:00. Po uroczystym powitaniu na festyn zaproszonych
gości i licznie przybyłych mieszkańców, na scenie zaprezentował swój
dorobek artystyczny zespół „Ale Babki”. Oprócz uczty dla ducha była
też uczta dla podniebienia. Można było skosztować pysznego żurku,
bigosu, zupy z dyni, placuszków z cukinii, kiełbasek z grilla, pysznego
ciasta oraz zjeść pajdę wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkiem.
Poczęstunek został przygotowany przez panie z rad sołeckich i
stowarzyszenia. Dla dzieci szczególną atrakcją były zrzucane z
motolotni maskotki.
Każdej osobie obecnej na
naszym festynie serdecznie
dziękujemy! Bez Was ta
wspaniała zabawa by się
nie udała! Z głębi serca
wszystkim składamy wyrazy
naszej wdzięczności.
Bez
wątpienia
festyn
przyczynił się do miłego
spędzenia czasu wolnego,
zintegrowania mieszkańców naszego sołectwa, także z mieszkańcami
innych sołectw.
Informacje przesłała Krystyna Cicha

W dniu 22 sierpnia na Rynku
w Gniewkowie został zorganizowany
XXV Jarmark Gniewkowski. Wydarzenie
to połączone było z VII Powiatowym
Przeglądem Zespołów Folklorystycznych
im. Zbigniewa Winieckiego. Imprezie
kulturalnej towarzyszyła również wystawa
prac rękodzielniczych. Na zaproszenie
organizatorów swoje prace w dziedzinie
haftu kujawskiego i koronkarstwa wystawiły
także panie reprezentujące koło działające
przy bibliotece, t. j. Krystyna Czarnota,
Urszula Piasecka i Karolina Dworek.

PREZENTUJĄ FOLKLOR KUJAWSKI
W numerze 12 gazety w artykule Udział uczniów klas
0-III w audycjach muzycznych zamieściliśmy informację o
ciekawym projekcie, realizowanym przez Szkołę Podstawową w
Rojewicach. Uczniowie najmłodszych klas uczestniczyli w cyklu
audycji muzycznych pt. „Podróże muzyczne”, organizowanych
przez Impresariat Artystyczny ARTWIT, działający przy
Państwowej Szkole Muzycznej im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu.
Koordynatorem projektu, którego celem było wprowadzenie
dzieci
w
świat
muzyki
poważnej
poprzez poznawanie
grup instrumentów
muzycznych, była pani
Mirella Mazurczak.
Jak przekazała nam
koordynatorka
i
jednocześnie autorka
omawianego artykułu,
jest to niecodzienna
przygoda
i
jeśli
tylko projekt będzie
kontynuowany,
na
pewno dzieci nadal będą brały w nim udział.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA W
ROJEWIE
Koniec roku szkolnego to okres wzmożonej pracy
w przedszkolu. Jeszcze przed wakacjami wychowankowie
przedszkola
brali
udział
w
obchodach
Międzynarodowego
Dnia Książki. Z tej okazji odwiedziły
Oddział dla Dzieci przy Gminnej
Bibliotece w Rojewie. Wielkim
świętem był Dzień Ziemi, podczas
którego maluchy sadziły drzewka
i krzewy. Dowiedziały się także,
co jest niezbędne i konieczne w
hodowli roślin. Pod koniec roku
szkolnego odbyły się dwie wycieczki.
Przedszkolaki z okazji Dnia Dziecka
wybrali się do kina. Odwiedziły
jednocześnie plac zabaw Miś,
na którym świetnie się bawiły.
Uczestniczyły także w wycieczce do
Myślęcinka, zwiedzając Park Fauny i
Flory Polski, Park Stawonogów oraz
Zaginiony Świat Dinozaurów. Z
okazji Dnia Rodziny przedszkolaki
stworzyli scenkę dramową i na tle kurtyny zaczarowanego
lasu przedstawiły występ, wcielając się w postacie z bajek.
Najmłodsze dzieci uczestniczyły w obchodach zakończenia
roku, przedstawiając układy taneczne, żegnając tym samym
starszaków. Przez cały rok pobytu w przedszkolu maluchy
osiągnęły bardzo wiele umiejętności i kompetencji

Zespół
Folklorystyczny
z
Osieka
Wielkiego uświetnił w tym roku kilka uroczystości.
Podczas Świąt Bożego Narodzenia w kościele p.w.
Najświętszego Serca Jezusowego w Rojewicach
wystąpił z kolędami. Majowe święto z SZOiK
odbyło się również przy udziale zespołu. W
rodzinnej parafii w kujawskich strojach śpiewał
pieśni podczas procesji Bożego Ciała. Uświetnił
także uroczystości 25-lecia Samorządności w
Rojewie, a ostatnio przygotował specjalny program,
który przedstawił podczas dożynek gminnych.
Widoczny na zdjęciu zespół występuje w składzie
Śpiew: Anna Bejgrowicz, Maria Brylewska, Grażyna
Szweda, Anna Świerczyńska, Hanna Wiśniewska
Małgorzata Zawadzka
Kapela: Czesław Błoch – akordeon, śpiew, Wiśniewski
Henryk - bęben

w aspekcie codziennej i wieloprofilowej stymulacji,
osiągnięcia te będą wykorzystywać dalej w szkole. W
ostatnich dniach sierpnia odbyły się zajęcia adaptacyjne dla
nowoprzyjętych dzieci i ich rodziców. Od września dzieci
te będą mogły doskonalić swoje
umiejętności w oparciu o program
wychowania przedszkolnego zgodny
z podstawą programową oraz
programy własne nauczycielek –
program małego odkrywcy – zajęcia
eksper ymentalno-prz yrodnicze,
program teatralny „Teatr jako szkoła
życiowych wartości przedszkolaka”
oraz program logopedyczny dla
dzieci z dysfunkcjami mowy.
Redagowała - Katarzyna Stępniak.
Dyrektor,
Grono
Pedagogiczne
oraz Rada Rodziców Przedszkola
Samorządowego w Rojewie składa
serdeczne
podziękowania
dla
sponsorów, którzy wspierali placówkę
w roku szkolnym 2014/2015: Struga
SA , Piotr Klimko, Aneta Bednarek,
Krystyna Bednarek, Inowrocławskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Inowrocławiu,
AB Kujawy Inowrocław, Bank Spółdzielczy Rojewo, ADIBUD Płonkówko, Andrzej Piasecki Rojewo, Sławomir
Stogiński, Krzysztof Nawrotek, Kancelaria Notarialna –
Anna Walińska – Inowrocław, J. Klimko – Rojewo, Drukarnia
Pozkal Inowrocław, Janusz Tomasik.

w Oćwiece. Niewątpliwą atrakcją było zakwaterowanie
JUBILEUSZOWE ĆWICZENIE DLA
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ w ośmioosobowych namiotach oraz kąpiele i plażowanie
nad jeziorem. Po szkoleniu wieczorami
POD KRYPTONIMEM LAGUNA-15
W dniach 10 - 13 sierpnia członkowie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej
przy OSP w Rojewie, ćwiczyli rozwinięcia
bojowe w miejscowości Chomiąża Szlachecka
w powiecie żnińskim.
Głównym tematem tegorocznego – piątego
już ćwiczenia, było gaszenie. Czternaścioro
młodych druhów (dziewięć dziewczyn i pięciu chłopców)
pod
opieką
trójki
opiekunów,
komendanta i kierownika ćwiczenia,
szkoliło się w rozwijaniu różnych
wariantów linii gaśniczych z lekkiego
samochodu
ratowniczo-gaśniczego
IVECO. Efektem tych zajęć były dwa
pokazy dla wczasowiczów w ośrodku
RELAX w Chomiąży oraz ośrodku

ZAKOŃCZENIE AKCJI LICZENIA
BOCIANICH GNIAZD
W maju, na łamach naszej lokalnej Gazety
Gminy Rojewo zwracaliśmy się z prośbą do wszystkich
mieszkańców Gminy Rojewo, miłośników przyrody
i sympatyków tych ptaków o pomoc przy liczeniu
gniazd bociana białego na terenie naszej gminy. Pod
uwagę były brane te zamieszkałe, jak również puste
gniazda. Dzięki temu stworzona została baza, która
zawiera informacje o szczegółowej lokalizacji gniazd
na dachach, drzewach lub słupach. Pozwoliło to na
monitoring tych gniazd i liczenie młodych ptaków.
Projekt był prowadzony we współpracy biblioteki i
pana Wiesława Wesołowskiego, podinspektora ds.
leśnictwa i gospodarki leśnej w Gminie Rojewo.
Wszystkich mieszkańcom, którzy nam pomogli,
dostarczając informacji i zdjęć, serdecznie dziękujemy.
Zainteresowanie tematem potwierdza, że bociany
cieszą się sympatią wśród mieszkańców. Domostwa,
w obrębie których znajdują się bocianie gniazda, czują
się niejako wyróżnione, a same ptaki domownicy
traktują wręcz jak współmieszkańców. Korzystając
z okazji, chcielibyśmy podziękować uczniowi
Gimnazjum w Rojewie Mateuszowi Nowakowi, który
szczególnie zaangażował się w zbieranie informacji o
bocianich gniazdach na północnych terenach naszej
gminy, czyli tam,
gdzie bocianów
jest najwięcej.
Na zdjęciu
nagrodę wręcza
Mateuszowi
pan Wiesław
Wesołowski.

młodzi strażacy mieli okazję pośpiewać
karaoke i potańczyć na dyskotece. Odbył się
także wspólny trening karate z uczestnikami
obozu szkoleniowego klubu karate z Łodzi.
W zamian nasze druhny nauczyły młodych
karateków tańca belgijskiego. W ostatnią noc
przeprowadzono nocny alarm, z pokonywaniem
toru sprawnościowego MDP, zwijaniem węży i
łączeniem linii ssawnej na czas. Nieodłącznymi elementami
ćwiczenia, jak co roku były służby
dyżurne, apele oraz poranne zaprawy
fizyczne.
Zdjęcia na stronie nr 11
Informacje przesłał kronikarz OSP
Andrzej Walczak

PRACOWITY ROK MATEUSZA
W numerze 12 gazety
przedstawiliśmy
sylwetki
uczestników konkursu MAM
TALENT zorganizowanego
przez
Radę
Rodziców
przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Rojewie.
Jednym z laureatów został
Mateusz Matłoka, który
tańczy od ósmego roku
życia. Początkowo nie był
przekonany do tej profesji. Po
roku, kiedy dołączyła do niego
obecna partnerka, zaczął
odnosić sukcesy. W tańcu
ważne jest, aby zgrać się, trzeba
mieć takie samo wyczucie
rytmu. Po sukcesach Mateusz
polubił taniec. Ale nie od razu
było tak dobrze. Najpierw
była ciężka praca. Tak jest
do dziś. Mateusz jeździ pięć
razy w tygodniu na trening, w
tym trzy razy do Bydgoszczy
i dwa razy do Inowrocławia.
Znajduje jednak czas, aby
pograć z kolegami w piłkę, czy
pojeździć na rowerze. Jednak
taniec to już pasja, z którą
łączy swoją przyszłość. 		
Najważniejsze
sukcesy
Mateusza to tytuły: III V-ce
Mistrz w Mistrzostwach
Polski w 10-tańcach, II

V-ce
w
Mistrzostwach
Polski Północnej w tańcach
latynoamerykańskich,
Mistrz
Okręgu
Zachodniopomorskiego
w tańcach standardowych
i V-ce Mistrz Okręgu
Zachodniopomorskiego
w
tańcach latynoamerykańskich.
Obecnie przygotowuje się na
Mistrzostwa Polski w roku
2016 w kat 14-15 lat.
W dalszych planach chciałby
stanąć
na podium na
najbardziej
prestiżowym
turnieju w Blackpool w
Anglii, tak jak jego trenerzy i
szkoleniowcy, którzy zdobyli
2-krotne Mistrzostwo Świata
- Paulina Glazik i Marek
Kosaty.
Mateuszowi gratulujemy i
życzymy samych sukcesów
w życiowej pasji.

Gminny Klub Seniora Wrzos jest bardzo aktywną
organizacją. Jego członkowie spotykają się przy różnych
okazjach w ciągu roku, m. in. podczas Świąt Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia, a także z okazji andrzejek i
podkoziołka. Często są to spotkania integracyjne i
wieczorki taneczne, na które zaprasza się inne kluby z
sąsiednich miast i gmin. Seniorzy zapraszani są także przez
kluby z różnych, czasami odległych miejscowości. W maju
udali się na pielgrzymkę do Lichenia. Końcem sierpnia
wzięli udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Seniorów „Babie lato w Bydgoszczy”. W
ostatnim czasie podczas kilkudniowej wycieczki zwiedzili
Mazury oraz miasto Druskienniki na Litwie. Wkrótce
wybierają się do Wąbrzeźna
na pożegnanie lata, gdzie
odbędą się ich dwa koncerty
z piosenkami biesiadnymi i
cygańskimi.
Aktywny Zespół „Wrzos”
występuje z koncertami już
od lat w inowrocławskim
sanatorium. Od początku
roku brał udział w kilku

przeglądach i konkursach zespołów seniorskich, m..in.
w Świeciu, Bydgoszczy, Solcu Kujawskim, Piechcinie,
Trzemesznie i Jeziorach Wielkich. Wystąpił również
z koncertem wielkanocnym w Galerii Solnej w
Inowrocławiu i podczas wielkanocnej imprezy plenerowej
w Mierogoniewicach. Uświetnił także Dni Księstwa
Gniewkowskiego w Gniewkowie, Piknik LGD „Z gęsiną
w tle” w Łojewie, Piknik Rodzinny w Sukowy, Obchody
25-lecia Samorządności i Majówkę z SZOiK.
Dnia 29.08.2015 r. podczas Ogólnopolskiego Przeglądu

Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato 2015”
członkini zespołu twórca ludowy Alicja Jakubowska
otrzymała nagrodę za swoje prace. Był to strój kujawski,
haftowane obrusy i serwety.

GRUPA ALE BABKI ŚPIEWA DLA
RODAKÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ

Motto przewodnie zespołu to słowa Jana Pawła II

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest.
Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”

REZERWACJE
HALI SPORTOWEJ NA SEZON
2015/2016

Samorządowy Zespół Oświaty
i Kultury w Rojewie informuje
Grupa wokalna rozpoczęła swoją działalność 14 lutego 2012 roku z o możliwości rezerwacji hali
inicjatywy pani Joanny Mąka oraz jej męża, który wymyślił nazwę zespołu. Od sportowej na zajęcia rekreacyjne
pamiętnego, walentynkowego dnia panie spotykają się raz w tygodniu . Obecnie w sezonie jesienno-zimowym
w skład zespołu wchodzi 21osób, w tym po 6 pań z Liszkowic i Inowrocławia, 2015/2016 tel 533322504.
5 z Liszkowa oraz po 1 z Jaszczółtowa, Rojewa, Wybranowa i Zawiszyna.
Godziny otwarcia hali:
Aktualnym kierownikiem muzycznym jest pani Jolanta Albińska. Podkład
PN - PT 15.00 - 21.30
muzyczny stanowi akordeon oraz dwie gitary. Pomimo krótkiego stażu zespół ma
do dyspozycji mieszkańców
na swoim koncie mnóstwo występów nie tylko na terenie gminy Rojewo, gdzie
z terenu gminy Rojewo.
urozmaica imprezy takie jak okolicznościowe święta, pikniki, festyny sołeckie i
SOBOTA
14.00 - 20.00
integracyjne spotkania. Grupa występowała między innymi w Nakle, Pakości,
Inowrocławiu z okazji dni miast i jarmarków. Na uwagę zasługuje fakt, iż kilka
razy zespół wystąpił w domach pomocy społecznej na terenie Inowrocławia i
powiatu, dając iskierkę nadziei ich mieszkańcom.
Pomimo, iż zespół działa od niedawna, to już ma za sobą koncert za granicą.
Ale Babki nawiązały kontakt z Polonią
na Wileńszczyźnie, gdzie później
wystąpiły dla polskich dzieci. Niedawno
uczestnicy spotkania gościli w naszym
regionie. Planowany jest kolejny wyjazd
na Litwę i rewizyta.
Informację przygotowała Stanisława
Krystyna Dziedzic-Dombek

POMOC DLA MISJI NA MADAGASKARZE
Podczas ostatnich miesięcy
mieszkańcy naszej gminy przyłączyli
się do zbiórki okularów w ramach
akcji „Okulary dla Afryki”, zbiórki
obrusów ołtarzowych i stołowych oraz
odzieży letniej dla dzieci i młodzieży
na rzecz Misji na Madagaskarze.
Akcja prowadzona była przez
Zgromadzenie Ducha Świętego
w Bydgoszczy. Efekty przerosły
oczekiwania
organizatorów.
Zebrano 650 sztuk okularów, w
tym 350 zebrała parafia NMP
KRÓLOWEJ POLSKI oraz
Zespół Szkół EkonomicznoHandlowych w Żninie pod
patronatem Ewy Krzemień,
v-ce dyrektor placówki. Ponadto
110 sztuk ofiarowała Parafia w
Grabowie Królewskim, a 190
sztuk podarowali mieszkańcy
naszej
gminy.
Szczególnie
zaangażowali się uczniowie
Szkoły Podstawowej w Rojewicach
wraz z nauczycielką, Beatą Tomczak,
którzy zebrali 70 sztuk. Zebrane
okulary, 260 sztuk zostało przekazane
do Fundacji „Dzieci Afryki” w
Warszawie, a 400 sztuk przekazano do
Zgromadzenia Ducha Świętego. W
ramach zbiórki obrusów i materiałów
zebrano ogółem 260 sztuk, w tym
100 sztuk obrusów ołtarzowych.
Przekazały je Parafie Liszkowo,
Rojewice, Grabowo Królewskie,

natomiast proboszcz parafii z Rojewa
sam przekazał 50 sztuk obrusów, albę
i 17 korporałów. W zbiórce obrusów
i materiałów należy wyróżnić panią
Elżbietę Lewandowską z Bydgoszczy,
która
była
pomysłodawcą
i
inspiratorką zbiórki. Podziękowanie
za zaangażowanie w akcję należy
się również pracownikom Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rojewie. W

terminie późniejszym planowana jest
zbiórka odzieży letniej oraz maskotek,
zabawek i przyborów szkolnych na
rzecz Misji. Zgromadzenie Ducha
Świętego, z powodu kosztów przesyłki
zagospodarowało tylko około 200
sztuk obrusów w tym wszystkie
ołtarzowe, natomiast
pozostałe
zostaną przeznaczone w terminie
późniejszym razem z przyborami
szkolnymi dla dzieci, środkami
higienicznymi itp. Nadmienić należy,

że koszt wysyłki paczki o wadze 20
kg wynosi 197 zł. Na terenie naszej
gminy kilka rodzin bierze udział
w akcji „Adopcja na odległość”
przeprowadzonej przez Redakcję
Gazety Pomorskiej i Zgromadzenia
Ducha Świętego, polegającej na
opłacie czesnego za naukę 1 dziecka,
która wynosi 150 zł na rok. Opłata
obejmuje naukę i zaopatrzenie w
podstawowe przybory szkolne.
Dotychczas skorzystało z tego 12
uczniów. Jeśli ktoś z mieszkańców
chciałby włączyć się do tej akcji,
to bliższych informacji może
udzielić Franciszek Lewandowski
lub bezpośrednio Zgromadzenie
Ducha Świętego tel. 506 164
134. W imieniu Zgromadzenia
Ducha Świętego w Bydgoszczy
dziękujemy
wszystkim
ofiarodawcom i zapraszamy do
dalszej współpracy na rzecz Misji
na Madagaskarze.
Instytucje,
które
szczególnie
zaangażowały się w akcję, otrzymały
prezentowane na zdjęciu pamiątkowe
figurki wykonane przez dzieci z
Madagaskaru.
Informację przekazał Franciszek
Lewandowski

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do
wszystkich zainteresowanych z terenu gminy Rojewo.
Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie Autor najlepszego logo otrzyma zestaw nagród.
ogłasza konkurs na Logo Stowarzyszenia Gminnej Propozycje proszę kierować na adres Stowarzyszenie
Rady Kobiet w postaci znaku graficznego, który Gminna Rada Kobiet, Rojewo 8, 88-111 Rojewo.
stanie się oficjalnym elementem identyfikacji Konkurs na logo trwa do 15 listopada 2015 roku.
graficznej. Wybrane logo przeznaczone do celów
identyfikacyjnych i reprezentacyjnych.
Informacje przekazała Przewodnicząca
Gminnej Rady Kobiet Agnieszka Miszczyk
W szczególności umieszczone zostanie na :
•
plakatach,
•
ulotkach,
•
nośnikach reklamy zewnętrznej,
•
gadżetach promocyjno- reklamowych.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie
internetowej Urzędu Gminy Rojewo.

KONKURS NA LOGO !

WAKACJE Z SZOiK
„Wszystko co dobre szybko się kończy”. Wakacje
letnie 2015 już za nami – było ciekawie!
W czasie tegorocznych wakacji letnich 2015 SZOiK w
Rojewie razem ze świetlicami starał się zapewnić dzieciom
i młodzieży z terenu gminy Rojewo wiele atrakcji, które
miały im urozmaicić wakacyjny czas. Na sam początek, 7
lipca w Dobiesławicach odbył się Piknik na powitanie lata,
który cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. Zajęcia
wakacyjne odbywały się codziennie w godzinach od 10.0015.00. Wśród nich były zajęcia plastyczne, podczas których
wykonywano prace różnymi technikami. Nie mogło
także zabraknąć zajęć sportowych. Były ćwiczenia z piłki
nożnej, turnieje sportowe oraz kąpiel wodna na pływalni

w Inowrocławiu. Pod koniec tygodnia organizowano
wycieczki, które cieszyły się ogromną popularnością.
Zwiedziliśmy takie miejsca jak Kopalnia soli w Kłodawie
czy Muzeum zamkowe w Malborku. Odbył się także
wyjazd nad jezioro do Kruszwicy, gdzie uczestnicy mogli
zażywać wodnych i słonecznych kąpieli. Ostatniego dnia
sierpnia odbyło się oficjalne zakończenie wakacji. Na
pikniku w Ściborzu przygotowano wiele atrakcji dla dzieci
takich jak: dmuchana zjeżdżalnia, konkursy sportowe,
kiełbaska z grilla, napoje, zabawa przy muzyce.
Zdjęcia na stronie nr 12
Informacje przekazał Bartłomiej Zieliński

ŚWIETLICE

Liszkowo

Drugi miesiąc wakacji upłynął równie ciekawie co
poprzedni. Dzieci zwiedziły zamek w Malborku. Pogoda
dopisała podczas wyjazdu na kąpielisko do Kruszwicy.
Do Liszkowa zaprosiliśmy dzieci z sąsiednich świetlic,
gdzie odbywały się różne konkursy i zabawy. Pani
Agata Kuczyńska grała na gitarze, co budziło duże
zainteresowanie wśród dzieci. Na koniec spotkania
wspólnie zasiedliśmy do upieczonych przez opiekunki
świetlic gofrów. Ostatnią atrakcją dla dzieci było
zakończenie wakacji w Ściborzu.
Informacje przygotowała Barbara Małolepsza

Rojewo

W miesiącu sierpniu, oprócz zajęć świetlicowych w
Rojewie dzieci wyjeżdżały do innych świetlic. Dnia
10 sierpnia spotkaliśmy się w Topoli, gdzie uczestnicy
podczas zajęć kulinarnych przygotowali frytki oraz bawili
się na placu zabaw. Natomiast w Liszkowie dzieci bawiły
się przy dźwiękach gitary, a w przerwie mogły skosztować
pysznych gofrów.
Informacje przygotowała Monika Grabska

Šciborze

W miesiącu lipcu zajęcia w świetlicy odbywały się raz w
tygodniu, w czwartki. Były to zajęcia manualne i kulinarne,
a przygotowane własnoręcznie koktajle wyjątkowo
smakowały dzieciom.

Wybranowo

W sierpniu dzieci chętnie korzystały z świetlicowych zajęć.
Warsztaty kulinarne obejmowały pieczenie frytek, gofrów
i robienie koktajli mlecznych. Ochoczo spędzały również
czas na świeżym powietrzu, korzystając z placu zabaw,
boiska i zamontowanej obok świetlicy małej siłowni,
zakupionej z funduszy sołeckich. Były na zorganizowanych
przez SZOiK, jednodniowych wycieczkach do Kopalni
Soli w Kłodawie i na zamek w Malborku. Miały również
okazję wyjechać do Kruszwicy nad Gopło, a także wziąć
udział w wycieczkach rowerowych do sąsiednich świetlic,
gdzie odbywały się zajęcia integracyjne.
Informację przygotowała Dorota Rucińska

Zdjęcia na stronie nr 12.

SPORT

Bardzo udanie rozpoczęli sezon 2015/2016 zawodnicy
Znicza Rojewo. Mimo poważnych osłabień kadrowych,
nasza drużyna pokonała wyżej notowanego rywala z
Wierzchosławic 2-1. Bramki dla Znicza zdobyli: Szymon
Borowiak oraz Krzysztof Głogowski.
Niestety tydzień później nasi zawodnicy ulegli
Zjednoczonym Szarlej 0-1 i po dwóch kolejkach z
dorobkiem 3 punktów zajmują ósmą pozycję w ligowej
tabeli.
Na zdjęciu Szymon Borowiak (nr 9) – strzelec jednej z
bramek w meczu z Czarnymi Wierzchosławice / źródło:
facebook.com/PociagDoFutbolu.

JUBILEUSZOWE ĆWICZENIE DLA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ
POD KRYPTONIMEM LAGUNA-15

WAKACJE Z SZOiK

ŚWI E TL I C E

